Fotballstyremøte
Dato: 13. Mars 2018
Tilstede: Arnie Johansen, Anne Lundblad, Frode Hansen, Martin Berger, Morten Johannessen,
(Rune Solbrekke ikke tilstede) og Hanne Verbeek
Agenda
1. Nytt fra Arrangement
2. Nytt fra Økonomi
3. Trener/lagleder info
4. Eventuelt
5. Gjennomgang av forrige møtereferat
6. Innkomne eposter
7. Nytt fra Hovedstyre
8. Nytt fra Senior
9. Nytt fra Ungdom
10. Nytt fra Anlegg
Vi ønsker velkommen til Martin og Rune som nyte styremedlemmer med fokus på Senior.
VELKOMMEN :)
Agenda
Gjennomgang av forrige møtereferat
OK
Til neste Hovedstyremøte
● Åpent toalett i helgene, mulig å bruke toalettet i dommergarderoben.
Vi ønsker ikke å gi oss på dette, men finne en god løsning for
toaletter i helgene.
● Krakker utenfor kiosken
● Nytt høytaleranlegg
● Vintervann til kiosken

Ansvar
Hanne

Arnie/Hanne

Nytt fra Senior/Junior
● Junior: På eget initiativ ønsker Junior å ha en fadderordning for
yngre lag, spennende ide som vi tar med videre.
●

Nytt fra Ungdom
● Se på retningslinjer for mottak av spillere for andre klubber

Morten J

Nytt fra Anlegg
● Ønske til dugnader
○ Bygge inn grillen + lage bord rundt grillen til å ha mat etc
○ Ønsker en grill til
○ Fikse spilleboksene på gresset før vi antar at det kommer
nye sammen med kunstgress i 2019
○ Ønske om å gjøre det triveligere i garderober og toaletter.
● Venter på tilbakemelding fra Daglig Leder vedr. Fibernet.
● Benker inne i spilleboksene på gresset
● Ballfangernett bak nordre del av kunstgress
● G09 ønsker plass i brakkene og brakkene trenger en gjennomgang

Geir

Nytt fra Arrangement
● Vi ser på muligheten for GIF cup i fremtiden
● Fotballskolen, uke 26
○ Knut har ansvaret for det administrativet
○ Henning har ansvaret for det sportslige
○ Anne har ansvaret for arrangementet i sin helhet
● Kick-off sesongstart 2018, fredag 6. April på Odins Kro
● Neste lagledermøte = 16. april
● GIF fredager (Odins Kro)
Damegruppa:
● De planlegger byttedag til høsten, mer info kommer
● Venners-venners fest / sesongavslutning 2018

Knut/Anne

Nytt fra Økonomi
● Ny klubbdugnad = superklut
● Vi opprettholder salg av do/tørkeruller, men her vil all fortjeneste gå
til lagene
● Full kontroll på økonomien

Trener/lagleder info
● Ønske om spillerutviklingsgruppe for jenter
● Vi lager forslag til cup-plan. Hvilke cup`er er det ønskelig at de ulike
gruppene deltar på etc.

Eventuelt:

Frode

